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 « ةّليكو ةليل فلآ » ٍصَصِق ىَدْحِإ يه « اَبأَب يلع » ٌةَّصق
 رةيبرعو ٍةيسراف لوصأ ىلإ ٌدوعَت ٌصّصِقلا هذهو ٠ ةريهشلا
 نع ُفَلَخلا اهّدخأو َنيِنَّسلا تائِم ٌنّسْلَألا اهتلقانت ةيدنِهو
 ٍمّرَم َلُوَأ فورعملا .اهِلْكَشِب ٌصَصِقلا هذه ْتَوَهلَك دقو ٠ فلّسلا
 ٠ مكاعلا ِت اغُل فِلتَحُم ىلإ تلقت اهنعو « م٠146 ماع ةيبرعلاب
 قاطإلا 55 قبلا دار َنْهَش ةِّق َنْئِح ٌُصصقلا ٍهِذَم بارت
 ٠ يبايللا سس لكي ماعلا

 ُمُكُح اهُرِظَتني ناك يتلا رايرْهَش ناَطلّسلا ةَجْوَر يه ُداَو َنْهَشو
 صصقب مُكُحلا ٍذيِفْتَت ليج تك و احلا ع علا
 رةؤالطو اهّئاَك تناكو . ِكِلَمْلل اهيِورَك تناك يتلا ٍةعْئاَّولا يِلايَللا
 هَل قو ثم ٍعَطْقَم دنع دنع ةّقلا ْمَطْفَت اهرِطاَح ٍةَعرْسو اهِتيِدَح
 قكرذماو انم سر ثمل ديل ردا ٌناطلَّسلا ٌلُجْؤَيَف « ةيلالا
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 نم اهيالخ يف ده تنكس ليو هلت قل كلذ ٌرمتساو
 ناّطلّسلا ىف ٍلْيَتو اهِتءاَرَب راهظإ

 مركِسو قرّشلا ٍلاَيَحِب ٌةَرماَعلا يِلايَتلا ٌسصِق ْتَلاَذ اهو
 امك رضاَحلا انرضَع يف َنيِعِماّسلا و ء ءاّدقلا بابل ىَلَع ٍدوُحَتْسَم
 وعلا ده ىلع تناك

 ٍلْهَس ٍقْوَشُم ٍبوُلْسُأب صّصِقلا , هذه ٍضْرَع ىَلَع انصَرَح دقو
 ٠ ةكتملاو ةَدْياَقلا ّلُك ُريغّصلا ٌمىِراَقلا اهيف دي ُتيَحِب

 ةطوفُح عئبطلا قوقح
 كوالا ةعيطلا © ارلكنا يف عيط

 دفا كح و ريطاسا

 اياب يلع
 احرضصت كوعيرالاو
 ىسيمعلا ناميلس اياك اعأ
 تراويتس يرام : ةصق نع

 نوتيبآ تربور : نيد



 ل ل
 ديْمَألا ّيبصلا ؛ ناو ناّيِبَص نامّزلا بدق ين ناك

 ربك امدنعو . اباب يلع ا رتضألاو «٠ مياق : ةمسا
 32 ْدَقَف اباب يلع امأ . َةّيِنَع َةأَرْلا ”ميااق ّجَوَرَت ن ناوحألا
 رم طلس| [لكهو ١ لاملا نو اًنيَخ ُكِلْمَت ال ٌةريقَ ةَأَرْا
 امهْيَدَل َنُكَ كَ دج غصن انكي نأ ىلإ ثجدز»
 ُدنَي ٌداكب ال يذلا ليلقلا فال الإ بارّثلاو اطل نم
 ولا

 « َبطَتْحَيل مْوَي لك ةّباغلا ىلإ ٌجرْخَي اباب يلع َناكو
 ةّناتلا هريِوَح روُهُط لع بلا نم ُهَْجَي ام رعي مث
 0 3 ايدام ةئِدَمْلا اش اهب فوُطَبَو ؛ زل

 رو نر نوتوبب 7 نم ءاَتلا ُضْعَب
 ناك دقل . هز ُبِسْكَي اباب يلَع ناك ةٌقيرَطلا هذُهب
 مطَتْسَي ْمَلَو . , ةياقرل اهي لأ ال ةمئاب هب شعب

 . هنْباَو هتَجْوَر ىلإ اهب ُدوُعَي



 « بطلا ُمَطْقَب َرْهَو « اباب يِلَع ةىجوق ٠ مْوَي :تاَّذو
 ملك . ُهَوْحَت هجن ٍلْيَحْلا ٍروُهَط لع لاَجرلا َنِم ةلفاقب
0 
 : ةّليِزهْلا هريمح ناّذآ يف سْمْهَف . ٌمهَرظنَم هي

 ع يبطح اوذخأ اًمبر . ينوري نأ بحأ الو 2 0 22000 000 11 98 '

 : نما 1 هل

 ْمُهَو َلاَجّرلا ُبقارُي حاَرو « ةَرََّشلا لإ َرَمَك ادكهو
 : ْمُهُمدَمُم َحاَص ٌةْجَنَو . مهلوُيْع روهظ لع َنوُمَدَقَتَ

 اذه َلَع ... َكاَنُه ُهَدِصْفَن يذلا ُناكملا . اوُقَق »
 ا
 . « عفترملا

 كلت نو داَوَج َّلُك َّنأ اَباَب يِلَع ظَحالو . هادّنلا اوُِمَس

 ْثَبلَي ْمَلَو . اًمْحَض اًميك ِهِرْهَط لع ُليْخَي ناك داّيجلا
 روهظ ْنَع َةَمْحَّضلا َسايكألا كلت اوُنَرْنَأ ذأ ٌلاَجّرلا

 كلذ مهلامخأب نوفاك كا د 0 . ناكملا ٍنَع

 نم ةَبيِرَق « ةَريبك ةَرْخَص راوج ىلإ اوُلَصَو ىَنحمَقَترُملا
 . اهياَصْغَأ نيب اتش باب يلع ناك يتلا رجلا

 ْنِم بْرُْلاب اوُمَقوَت َنيِذّلا َلاجّرلا ُدْع اباب يلع َحاَرو
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 . اَلْجَر َنيعَبرَأ ْمُهُدَدَع ناكف « دهئبخم



 تناك يلا ةلئاطل ةرْخّصلا َكلتب اًميِمَج ُلاَجّرلا طاَحأو

 .«! ْمسْنساي ْحَتْفار :الئاق ْمُهَدَحَأ َحاَصَو « ْمُهَمامَأ ْبِصَنْنَت

 مل « حَعَفْنَي اَباَب ةرْخّصلا يف اباب يلع ىأَر ام َناَعْرْسو
 ةقلخو « ُهْنم ُلْخْدَي َةَحِبّصلا َقّلْطَأ يذلا َلُجّرلا ىأر

 ٌدَسْلا ىَنَح لْغْدَي ْمُهْنِم رلُجَر ٌرخآ داك امو . لاَجّنلا ُةّيقَب

 تاك امك تداعو حوتفَمْلا بابلا

 : هّرس يف اباب ِلَع سَمَمو
 نأ ىتخأ يتكلو .. يتب ىإ نآلا هدرملا ةزأ ذك

 .«اليلق ْثّيَرتألَ . ينودهاشيو ةطْحلّلا هذه ف اوُجُرْخَي
 حادو ناَصْغَألا َنْيَب هعبْخَم يف راَطتْنالا َرْثآ اًدكمو

 ٍنَمَو ؟ لْبَق نم بابلا ظحالأ ْمَل فيك ٠ : ُهَسْفَت لئاسُي
 اذاليو ؟ ِةَراَعَم ىلإ اَلَخْدَم ُبابلا ناك ْلّمو ؟ ُهحَتَق يذلا

 اًساَيْكَأ تناك دقل ؟ ٍلخاَّدلا ىلإ س اّيكألا َكذت كاَجيلا َلَمَح

 تناك اًهارثَأ ؟ اهيف َنوُكَينَأ ىَمَع امف « ةَماَحّضلا ةّياَغ يف
 ؟ٍصوُصُلا نم ةعامج اجرا ناك لهو ؟ دوُقْنلاب َةَملَتْمُم
 نم ّنآلا ًطبهَأ ْنأ ٍرَطَحْلا نم ّنِإَف َكلَدَك اوناك 5

 ىَتمَف « لخاّدلا يف تكلا اوُناََأ 1 . ةّرَجّشلا
 0 ع

 (١؟ نوجرخي مهارت
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 َنوُجُرْخَي

 «! سمس اينؤلغأ»: مُهسيَِر َحاَص ةَراعملا جراح اًميمج اوُحَبْصَ
 ُلاَجّرلا َهَّجَوَت ذعتيح . ٍرْوَقلا َلَع ْقَلْغُي ةَرْخّصلا باب اًذإف

 . نيدئاع اوقلَطْناو 2 اًهِروُهَظ لع اوُبّنَوو مهلوُيَخ ىلإ

 يطقني ام ىَصقأ رجلا لع هب ني اباب يلح رَدَحْناَو
 َحاص امك ّحاصو « ةّرْخَّصلا ىلإ َعَرْسَأ مث . ةَعْرُس نم

100 
 «1 مسْمس اي ْحَتْقا :٠ لوألا لُجَرلا

 . ةقيمع ٌةراغَم ىأرف ٍلحاَّدلا ىلإ َرظنو . ُبابلا َحَتَمئاف

 01 ية دسك كلل يتلا سايكألا َدماشو

 َكانُم ناك . ٍفْهَكلا َكِلَذ يف اًمَدْحَو سايكألا نُكَت م

 0 ةقفلاو ٠ بعدل ىرعألا ءاشألا نع لكلا

 . ةنيمللا ٌةيريرحلا سالو « ا

 داع ام اذإ . هُعيضَأ َتْهَو يَدَل سبل: ل

 ٍةَلْوَجِب متل . ٌكّشالب يت ولتيس مهّنِإف انه ٍنوُرَصْبَأو لاَجرلا

 .«يلوح ام لك ىلع ةّصحاف ةرْظَ َيَْلَأِل ةراَكملا ءاَجْرأ يف ةّفطاخ
 اهكرت يلا ساكألا ماتو 0 ناكلاب فاطو

 : دوُقتلاب ىألَم اهلك كنك ُلاجّيرلا



 . بابلا وحن دوقتلا سايكأ َمَحْضَأ ّبَحَس ام َناعْرَسو 05 4 هوا ل ل 210 0
 : حاص امدنع نكلو . هِلوُخُد َدْعَب هئاَرَو نم قلغأ دق ناكو 2 ا

 . اًجراَخ ٌعَرْسَأو « لاحلا يف َحتُق ١ ! مسُمس اي ْحَتْقا*
 ا ل ا ل
 . بابلا لطف « ١ مش اي قلغأ *: لاق مث

 - 2 0 2 نا

 هِريمَح ىلع ٍروُثْعلا يف اريبك اذهج اباب يلع َلْذْبَي لو
 َنْيَب بيرق ناكم يف ةرظتنت ةئيكسولا تناك . هل ةّنالّثلا

 اهاّطَغو «٠ م ام َناَعْرَسو . ٍراجشألا
 امف . نويعلا نع اهامخأ كلذبو . بطحلا نم ءيشب

 ل ل يي ا ايا ا ا كا نس
 . تبل ىلإ ُهَقيرَط َدَحّنا

 اًذام ُهَتَجْوَر ٍرْدَت ْمَلو © تَّبلا ىلإ اباب يلع َلَصَوَو
 يزل اذنه اق 9022 ٠ 180 مسلم ره

 دوُقثلا كلت لك تَدَماشاَمَدْنع « ُفّرَصََت َفْيَكو « لعد
 اًرَبخَأ و « هنأ را بناج ىلإ باطحلا سلجو . ساكألا ىف

 الأ َماَصْوأ مك« ةّسقلا اهل قو « َرْثكلا َدَجَو نا
 ارت كأ لذو اهجور تناصر ٠ ناسا نذل لانا حبت

 ا 5 0 ب
 «؟ اهب ظفتحتس َنْبَأف . اذج ٌةَريثك ٌدوُقثلا هذه

 . 8 200 ل
 .( اهيف اهثبخأو « ةقيمع ةرفح رفحاس »
 ا 1 5 0 و ل ل لم مع
 ْتَقَرَتْغاو . ٍلاَم نم اَمهْيَدَل ام ْدُعَت اَهَكَرْتَي نأ ُهْنَجَرَ
 . اهعياَصأ ِنْبَب ني ٌرئاَتتَت اهْنَكَرَتَو ٠ دوقثلا نم َةَصْبَ 7 ىما» اوي ةدعا فدع 0 2

31 



 يتلا « ُهَجْوَر تتاك امإإ «٠ تْيبلاب مساق َنُكَي مل
 ملف قودتملا َنيِديِرَت اًدالو» : هيخأ َةَجْوَز ْتلأَس

 : اباب يلع ةأرما تباجأف
 نا فا ا ولا ل ا

 1 5 هني ندع ام رادع ٌفِرْغأو « قيبقّدلا
 ودام . ةَعَسلاَو للا لعو : مساق ا تَناَق

 1 : اهمامأ ٌةَرِئانَتُملا بّهّذلا َمطق ٌدُعَت تحارو
 0 2 سر 0 . «اهنم كتجاح ىضْقَت نأ َدْنَب اَنْيَلإ اهيدبعت نأ وُجْرَأ

 .0 ... تسو سمخ « عيرأ « ثالث « ناتنثا « ةدحاو»

 : اًلئاق اباب ِلَع اًهَتَطاقو

 يمك انْيَدَل . اَدج الو اَنْقَو كلذ َقِفَْسَيس , ىَمَك ٠
 . 0 عقلا هذه ْنِم ٌةلئاه

 ْتَبَمَكو « رفح َرفْحَي نأ اهجَْر ني رمل َتَبََطَو

 . «دوُقُلا هذه رادو ةقِرعَمل ةقولتل تناكو

 1 ةقهاذ هو اهندأا فزاباي 12 سمخز

 «! قودنصلا نيديرت اًذامل اوُفرْعَي ْنَأ راَذَح »
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 همس نا
 : اهسفت يف لوقت ّيهو « ٌساكلا رضحتل تَبهَذو

 مُهدوُقَن نإ ؟ قيفدلااًذه لك اباب ىلع ةآَرْمأل َّنْيَأ نيد

 0 اع ا 2ع ا ا ل
 .«لمْعاَسام اًدّيِج فرغ يّنِإ . ٍرْمَألا يف ام فشكأ نأ ْبِجَي

 َنِب البق اًهلَمْسَأ يف ْتَفَصْلاو . سأكلا ِتَدَعَأو

 تتداعو . ةّلوُهَسب ظحالت ْنأ نكْمُي ال ةَطقث يف « عّْشلا

 اَهعَم ةلماح ينعش ىضقاب تلا لإ "ابا لع" ةآَرْما
 0 5 0 د

 : تلاق ١ ساكلاو قودتصلا

 اَذإ سْأَكلا هذه مست دوقتلا َنِم ْمُك ّنآلا ىَرأَس »

 َلْبَكلا آدبو

 ) قيداضر ةقالت دلعي لحاولا ,سيكلا نو . دومتلا نم
 00 كرك نم هل اي . ةقلتْتُم سايك [ ةثالث كلاشو

0 - - 534 

 ! امه ةاسلاب .انهذلا نسالك
 دعأ نأ ٍُِضء ّنآلا ١ : باب يلع د تلاَق انهو

 . «اهياحضأ ىلإ سلك





 : هل لاقف ٠ مساق هيخأ لاوس اباب يلع 0

 «؟ اَلاَم ّيَدَل نأ َتْمِلَع فيكو »

 ا
 : اباب ىلع

 تلة لالا

 الام َّلَقَأ َنوُكي ْنأ ىَضْرَي ال « اًعشَج اُلُجَر مساق ناك
 : هيخأل لاق َكِلَذِلو . لاوخألا نم لاح ّيَأب اباب يلع نم

 0 د ناكملا ليَ نأ يلع
 : مل َلوُقأِل ةطْرُشلا ىلإ ٌبهاذ يّنِإف « ُلَعْفَت مف م اًذإو

 . « صوُصللا نم ٌدحاو
 : اباب يلع لاق « ذئَدنع

 اهيلإ ّلِصَت امَدْنعو . ةَراَقَملا قيرط ىلع كلدأس و

 را ٌةَرَجَش ٌكانُم دجتس

 نجتسو ما رخل نمت

 ةراغملا نه ُجّرْخَت امدنعو . ل 0

 كك اذه . بابلا قلغيسو ء « مسكس اي َقلْغَأ »

 حا د يغَبني

”". 



 انازإ

 مساق بكر ىتح يللتلا _مْوَيلا ين َقِرْشُت سمّشلا تّداك ام
 . اباب يلع هيلع هّلَد يذلا ناكملا ىلإ َقَلَطْناو . ُهَتاَصح

 اك م ةّبوقلا داّيجلا نم ةينامث ُهَعَم َداتْقاَو

 . ِبَْهَّذلا نم هيلع َيْوَتْسَي نأ ٌعيطَتسَي ام
 مرسلا ناكلا فاكر ةرشلا دحر 0 كارد

 .2! مسكس اي ْختفار 8 الئاق َفّتهو 1 طْبصلاب

 لا ال
 . ةءارو بابلا

 اهَصحَفَتَو . رهاوجلاو بّهَّذلا سايكأ ىأر امدح ساق ش هدو

 مقا« 9 اهنم ٌدْحآَس اذام ٠ : هسفن نيبو هّنيِب لءاستو « اهلك

 : الئاق « بابلا ىّبح اهّبحسو ساي ألا محض نم اًدَدَع ٌراتخا
 امر كيف رس عسا تل

 0 زدنح توصي فدرأو راك أ ةيئاق ديلا تناك
 نم ٌعيطتسأ ام صاب ناكل اذه َرداَغَأ ْنَأ لع « َنآلاَو» ل ا ا ا ل

 1 1 ل رست نا
 .« انه صوصللا كئلوأ يندجي نأ بحأ امف « ةعرس

 2 .٠ 0 لا 1 1
 ّيِسَنهَّنِإ ىَتَح « سايكألاب ايف اًروصْحَم هّلك ةريكفت ناك

 َلاقف . ُبابلا ّحَتْفُي فْيَك

 . ؟ميئس اي ْخَتْفإو : ني الدب ء 01 حم اي ْخَتفإ »
 . اَعَلْغُم بابلا ىقَب كلذلو



 .اًضْيَأ ةحيحص ةملكلا ِنُكَت ملو .«!ًريعشاي ْحَتْقاو : ىقان مث

 ىلع *+يش 0 ملو 1 «! ٌناَقوُش اي ْحَتفا » : لاقف

 . قالطإلا

 2 0 حّرْحَرتي مل ةّدشب هبَدَجو بابلا عفدو

 يلا َةَملَكلا رّكذتي ْمَلو « ْمَجْدَي ملف « َةَلَواَحُملا
5-3 

0 
 . بابلا اه ّحَتْفُي

 كالو 12 7 ا با ا 0 4 8 0

 لوخدلا ريس َفّشك ْدَق ام دَحَأ ّنوكي ْنَأ ّدُبال» : ُْهَتْيِ

 .« اَنيِدْيَآأ نم ْتلْقُي هوكرَْت الف « اَبْحَمْلا اذه ىلإ

 ؛اهيلإ داع امَدّدَع ةراَعَملا نيجس لاري ام ساق ناك
 ها عاد

 ةراغملا يف هوُحَرَط مث « اًنْعَطو اًبْرَص هوُعَبْشأ و « ضْيَقلا هيلع () . بّمَّذلا سايكأ نم َديِزَملا اهيف اوُعَضَيل ٌصوصْلا

 . ةايحلا َقَراف ْدَك هنأ مهني ان ايف اوُسماهَتف ٠ جراخلا يف اه ءاج يتلا ٌدايجلا اودّماش



 اجر بايع ىلع مدق كَل تقي « هللا كني يف
 : ٍلْسَوَعِب هل تّلاقو « اباب يلع ىلإ ْتَبَمَدف . ًاديدُش ّاَقَّلَق

 . «هنع َثحْبَت نأ وُجْرَأ . يلا ىلإ دْعَي ْمَل مياق ٠

 « ةراقملا ىلإ اذا ةجتتاوا « !اَهيط اياب 000[

 م هدا كرا نس رع ا لد ةاخأ َدَج

 انآ هلهأ ا ٍ تيل ىلإ" هبا داعوز# د

 لاق ّمُثَرْمَألا اوُمتكَي
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 طَقَف ضيِرَم هنإ ار مساق نَع دع لاس اذإ

 اننكلوا . ةياتعللا كا لع يجورو انآ ُدورَكَسَو

 هيجل يف اندعاسُي نم لإ ج جاّتحَتس

 ةأرما دنع ُلَمْعَت تناك ىلا ٌةافلا « ُةَناَجَْم ْتَدَصَمَتو

 . اًنَدعاسُي ْنأ هما مخ ةلئاق «٠ مساق

 ٠ ىَقَملا ِةجَلَُم يف ةربخ هيدل « زوج ةيزخأ مناص هن

 . « روضحلاب ُهُعنْقاَس لالا نم ليلَقِبَو « ِهْنلِإ يِضْئَأس



 اني

 توُناَح ىلإ ُةَناَجْرَم تَحَرشأ «يلاثلا ميلا حابس يفو
 « مهلامعأ ىلإ ُسانلا َقِلَطْنَيو سمشلا َعْرْبت نأ َلْبَق «ِزوُجَعلا
 .رْجَفلا عم امئاد هّلمَع أدْبَي نأ هتّداع نم ناك . هتوُناحفهْنَدجّوف

 ىلإ يعم ّيِضْمَتَق ْفّطلَتَت لَه » : ةلئاق ٌةاتقلا ُهَنَردَتْباَ
 كيطغأسو . كآلَهلا ىلع ف ِرْغي ضيرَم ٌصْخَش انَدْنع ؟ اند
 . نْوَملا دي انل َتْدَدَم اَذِ اهلك دوقّتلا هذه

 « ةرّثوُملا ِةَئاجْرَم ُةَجْهَل هنَرَه دقو  ُروُجَملا لاق
 : كآلَهْلا ىلع ٍفِرْفُملا ضيرَملا ٌةَروُصو

 عفت ناو كا

 م ع م راس لا
 يتلا ةقْرُعلا ىلإ هب ْتَدِعَصو « مساق راد ىلإ هّنداق اًدكهو

 ْرظْنأ . َكِيَنْيَع َحَتْفَت ْنأ َنآلا كدكمُي» :تَلاقو « اهيف ُدّدمَتَي

 «؟ هتايح ذاَقْنإل اعْبَس َلَمْفَت ْنأ ٌعيطَتْسَت لَه  ٍلُجَرلا اًذه ىلإ

 :ًالئاق ُهَسْأَر رهو « مساق ىلع ٌةرظَن ميكحلا ُزوُجَعلا يلو
 .« يعْسُو يف ام ٌلُدْبَأَس ينكلو . اًدجةَعيس لاح يف َلُجَرلا اًذه»



 ان

 «ٍةقئاف ةيانعي اهدْمَصَق مساق رح كم 0

 ! ةَديَدَع ص را نا لا

 را كا دئَدْعَب

 ذاقنإل ْتْلَعَ ام رثكأ َلعْفأ نأ ٌعيطتْسأ ىلا فاي

 . « لجرلا اذه

 ارا نال ل ل هايل

 . «ناكملا اًدهَتّج دج َكّنَأ دحَأ مَلْعب الأ وج وخرأ نكلو .ك كتوناح ىلإ

 ! هت 2 ةَنَجْرم ناقد ؛ يدع ةوجعلا هاذا ضع

 . مداق يوم ىَنَح نامْؤَي كلذ ىلع ٍضْنَي مل
9 

 0 ا . تام يبس: ا ام

 هم 0
 . خرصي يذلا نم َنْفِرْعَيل نهتوُيب نم ٌةَوْسشلا تجرخو

 © تلا كبش نب تلطأ اذكر مساق ةجْوَر َندَهاشَف
5 0-6 

 . بدنتو ولون ( يهو

 ةربقملا ىلإ مساق ُنامْثُج نما
 ف

 . نفدو ةنيدملا جراخ

 ناشيعَي مساق اذ ىلإ ُهَتَجْوَرو اباب يلع َلّقتنا « ْذْئدْعَب
 ىلإ اباب يلع نبا ىّضمو . اهناّيساوُيو « هيخأ ةجوز م

١ 



 42 3 0 م 2 جم 6

 ىإ صوصّلا داع ىَح « َةَنالَث وأ نامْوَي ٍضْمَي مل

 يف مماقل ًارّثَأ اوُدِجَي ْمَل بابل اوحَتَك امدْنعو . ةراكملا
 ا َ
 : ضعَبل مهضعب لاف . لخادلا

 اندَحَأ َبَمْدَي ْنَأ ْبِجَي . ُهَدَحَأ دَم ام ادحأ نأ َدْبال»

 . «انتراكم رس ًامْثَح ُفِرَْي يذلا ٍصْخَّشلا كلذ نع ثْحَبْل

 : ًالئاق ةباّصعلا لاجر ٌّدَحَأ ىرَبْناَو
 «ةّمِهّملا هذه ٌموُقَأس اَنأ »

 « آبَقَتُم ًاثحاب يلتلا .مْرَيلا حابَص يف ُّلُجَرلا َقَطْناو
 : هاّذحلا َلأسو ُهنم برَتْقاف « ءاّدَحلا توثاح َعَلَب ىَنَح

 «؟ ْخْبّشلا اهّيَأ «ةيذخأ مهعيبَتل سانلا َنمُديدَعلاكُّدِصْقني لَم ٠

 : ًايهابتُم ُكاَّدَحلا َباَجأف

 ءآضيأ ىَرْخأ ءايشأ لجأ نم ينوُدصْقَيو « يبا ْمَعَن»
 لواحأ نأ لإ بط َالَثَم تاّدلاب ةحرابلا . ةّينخألا َرْيَ

 ينكلو . توملا براق ىّنَح رجالا َنعَط لُجَر ةايَح ًااقْنإ
 ْنَأ عطتسأ ْمَلَك ©« تقّولا تاَوَق َدْعَب - وُدْبَي اهف - تْنِج
 ل ا رك

0١ 



 | تنقح يلا داثلا ىلع ينلك ؟ وُ اذام» : علا ل

 . ٠ َةيِبََّدلا رعطقلا 0 ا َكيِطْعْأَسو « اهيلإ

 0 ٌفرغَأال» :روخعلا كا

 تاكو . قِيرَّطلا َلاوَط ٍنيَتْيعلا َضَمْعُم قب نأ لع ضِرُق

 . «َةاَتَق ٍنُحوُقَت

 يشمتو َكِيَنْيَع ضمْعُت ْنأ لواح .. إ» : ملا لاق

 كيلع يغَبْني . ناكلا ترك تفطتما امنت :٠ « يعم

 تناك لهو ؟ ًالاث ْوَأ را َركذَتَت ْنَأ

 0/6 َكَدَي ينطغأ « انب ايه ؟ ةريصق وأ ةليرط' كفيرط

 . ١ َكْيَتْيَع ضمْغَأ و

 مساق راد مام اَهُقَوَت ا اتا اذه لع اَقلَظْناو

 كرا لاق

 نير يدلا ناَكلا َرُم انه 1 ٌدقتغأ»

 ! ءاضْيَب ةمَالَع ِكِزْنَملا باب لع ردا مسد ٠ كئدنع

 . الل ل هتوثاح ىلإ ٍزوُجَعلا 0 داعو

 . هليبس يف ىَضَمو

26 



 نم تاجاحلا ٍِضْعَب ءارش ُديِرَت ةَناَجْرَم ْتِحَرَع َنيح
 باب ىلع ةموُسْرَملا ءاضْيَبلا َةَمالَعلا تدّماش نر

 هذه عضو يذلا نمد : تالا نك مهراد

 ١ كلذ ُنظَأ ال ؟ ةراحلا ُلاَمْطَأ مه َْع ؟ اَنُه ةمآلعلا

 «؟ ُهَدْخَو انباب ىلع ٌةَملَعلا تَعضُو اذامل

 00 ةائاكلا تاوكلا نر 2 ةكاعرم تسر اذكر
: 4 200 0 7 

 . اهتاجاح ءارشىلإ اًهقيرط يف تّضمو « ىرخألا رودلا ِباوُبَأ
 نضل

 « ةراملا َّلِإ داع ْدَق ّصللا ناك « ءانْنَألا هذه يف

 : ًالئاق ُهَقافر ٌردابو

 هنع ْثَحْبن يذلا لجرلا تيب مكل تفشتكا دقل»

 ل م ا ل

 نيا كردملا لخرلا دكر .٠ ناكل لإ [رلصو يلو

 ملو اهباَوْبأ ىلع اهتاذ ءاضْيَبلا َةمَالَعْلا ٌلمْحَت يلا تويبلا
 . بولطملا تيبلا زيمي نأ سب ّك عطس 2 3

 الإ ةهمامأ َنُكَي ْمَلَقك « صوُصللا دّي يف طقّسأو

 . اًوَتأ ْتْيَح نم ْمِهَتَراَكَم لإ ٌةدَْملا
 اذ



 نايل

 : مهْنم ٌدحاو لاق مهتراغَم 1 يشل نأ دْعَب

 . ١ ىّرْخأ ٌهَرَم ٌلواحأ نوُعَم »

 مم َلَعَم امك ٌزوجعلا ُءاَدَحلا ُهَمَقار يلاثلا ميلا فو

 ةددلع نصللا ضو هال د امتنع . لوألا هبحاص

 باوبألا ُلُك» : هِسْفَن يف َلاقو « بابلا ىلع ءارتح

 . بابا اذه اَدَعام « ءاضْيَب تامالَع ُلمْحَت ىّرخألا

 نفرح دلع 0 افدلا هدر نركس
 « ءارْمحلا َةمالَعلا تدّماش قولا نم ةّناَجْرَم ثداع َنيح

 + ىرخألا ٍروُدلا باوْبَأ ىلع ارْثُخ تامالع مُسْرَت نأ ترف
 . طْبّصلاب لوألا ةّرملا ين ْتلَعَق امك

 نم
- 0 

 لفلم نثألاا اذزفا 1 قينات نمرصللا اداعو
 0 ه2 2 ه2 ري همم د هل 2

 . بولطُملا تْيَبلا ةفرْعُم نم َنوُنكَمَتيال مه اذإو « ديدَج
 هلاجري حاصو « ج اًعِْنإلا َدَشَأ ةباّصعلا سيئر ٍجَعَرْئاو

 لنآ بهذا 1نأ ايجي . يدْجُيال اذه» : ًالئاق

 . «يسفنب تيبلا "فرْغأ و
 0 راذلا ىلإ زرجفلا ةيكط طاع اءاذكلا نإ هنو ىقتو
 ا ا د ل ا د ل
 ىلع ِةمآلَع هيأ ةباّصعلا سيئر ْمُمْرَي ْمَلَو . نَا مم َلعَق
 . امجار َلَفَق مث .ةداح ةرظّتب هّصحفت نب « بابلا



 ايف ُركفأ ينومد» : ْمُهَل لاقو ءهَدْرَع دْنع هلاجر َممجو
 ا( هلكنا نا

 ْمُكِيلَع ! اهُتدَجَو ٠ : ٌمهب حاص « يناثلا مْرَيلا فَ
 ُ ككل ٍراَرِجْلا نم ًادَدَع اًورتشتو « ّنآلا اوبَهَدَت ْنأ

 اكل تْيزلا ظقحل هتوُمدخَسَي يذلا عْرَتلا َكلذ

 ٍرارجْا يق امأ نه يل كر ا

 .ةعراف اهب اوقات ذأ بجيت
 : الئاق ْمُهُدَحَأ حاصو « اوُعِمَس ام ٌصوُصللا شدو

 69 اذامل»

 0 كر تف

 ءدايجلا اهليخَتس ينل راَرجْلا ذه يف َنوُتْشَس مكن
 يّنأ ةربخأو « اباب يلع ٍراَد ىلإ يسْفَتِب دايجْلا ٌدوُقأسو

 مث © ةليوط ًاقيرط ْتْنَطَق يّنأو « ديعَب ٍرَمَس نم مداق
 .؛ ةلْيَّلا كلت هراد يف تييبملاب يف َحَمَْي نأ هيلإ ٌبّلْطَأ

 ه2 لكم اذار ١ ٠ كارلا مَتْلَغَو

 . اهيف اوَقْبَت» «راَرجلا َلخاد اوَُبْقَت ْنَأ يَبْنَي ': لاق

 . اهيف ًامئالُم ًاناكم مكنم ْلُك ُدجّيسو « ٌةَمْخَص ٌرارج اَهَّنِإ
 ىف 2 28 5 .هِ 6

 .«هي نوُموعتساَم مكغلْيأس ُدَدَحُملا ْتْقَولا ْنيِحَي اًمدْنِعو
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 ُهَل حّمَسو « ةباّصعلا سيئر طّطَح امك ٌرومألا تّراسو

 يأ ةتواعو ك ةليللا كلت هراذ يف تملا, باب لغ
 و هو 0 د ا 1
 : هَل لاق مث « ٍلْيَحْلا روهظ ىَلَع نم ٍراَّرِجْلا لازْنِإ

 ْنأ دعَبو . «عءاّشعلا ماعَط كّوانَتل ّنآلا لكذأف 1

 : لاق « هل باطام ِبارّشلاو ماعَّطلا نم ةباصعلا سيئر َلَوانَت

 . «ةايجلا ينشأو « نا ذأ نأ لغو

 2 ةدح ىلع رارجلا نم ةرج لكب ف ٍلبدطصِإلا يفو

 : ًالئاق اهيف ًاِبَتْحُم ناك يذلا لُجَّرلا ىلإ َثَّدحَتو

 ٍةَقَسْقَسَك ًاريفَص قّدفان نم قط يف تغمس اذإ»

 ايها )رزقا لظ ك1 0 22 داما
 لا

 . «اولعفت نأ يغّبنَي ام مكربخأو « مكيل  تَرْجُح نم

 :ناذلا لإ انئاغ © ردم ف ا طخالا دع ّك
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 . لعَفَت ام ىَرتال ةمّثعْلا يف تَسْمَأو «ًاَمَطْناَف ءاهحابْضم َتْيز

 لا
 ) نم ةدحاَوب َنيِمَتْسَأ نأ سلب آل نكلو « دّقلا حاَبَص
 . «طقف هّليْلَلا هذه اهتْيَر نم ًاليلق َدْخآف « ٍراَرجْلا كنت

 ناك ىلا ُلُجَرلا َمَهْنَهَف « ةّرَج ِلَرأ ىلإ ْتَهَجَرَت
 َّنأ ةنم انَظ « :؟ ْتْقَولا َناح لَم » : اهلخاد يف ىِبَْحَي

 .ةباشعلا سيو وم هيل داق
 « اهَسْفَت تكلا اهّنكلو « َةَروُعْذَم ُةَناَجْرَم ْتَرَمَكو

 . اليل ظنا .دْعَب ْنِحَي ْمَل« ًالكد : ضيف تْوَّصب تَلاقو

 ةّرم لك يفو ... ةَئلَّتلاف ... ةيناثلا ةّرجلا ىلإ تّضمو
 2 ؟ ْتْقَولا ناح له : َنوُمِهَْهُي َنوُنبتْحُملا لاَجّرلا ناك

 . «اليلق اوُرظتنا . ُدْعَب َنِحَي مل « الك ه : ٌةَناَجْرَم مهين
 هنم تألَمف « تْيَزلا ىلع ْتَرَثَع « ةريخألا ةّرَجلا ينو

 ل
 ءراَرجْلا ىلإ تضم مث« ةيماَح ران ىلع هَتلغَأو « تبزلا

 . ةراّرحلا ديِدّشلا تْيَرلا َنم ةَقْفَداهنم ةدحاو َّلُك يف ْتِّبَصف
 لا ٌةياهن كلذ يف تّناكو
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 ه2 2

 و دَكْرَع نم ةّباَصعلا لور لن اعلو

 ٍرهظ لع بوف . ةايحلا اوُقراف دق اًئيِمَج هاجر ئجوُف
 . راّرفلاب ًذالو هناَصح

 ّلُكِب اباب يلع ُةَتاجْرَم ْتَأبْنَأ يلاتلا مْرَيلا حابَص ينو
 ضيبلا تاَماكَعلا َةّضق ِهْيَلَع ّصْقَت ْنَأ َسْنَت ْمَلو : َثَدَح ام

 ىَسنَي نل 1 ال ل و وعلا كب
 اورفْخَي ْنأ هلاجر ْنِم دَدَعىلِإ بَل مَن . اذه اهَعينَص اًدبأ

 زك دليلا كلت يفو . ةباَقلا يف َةَريِبَك 0

 تقلا كلل انااا رخل

 ه2 د
 «ء كلذ ع هسقن 'ةباَضعلا سيئر دّجوو

 رئارحلا لك هيف ّمَضأو ءاَريِبَك اًنوُناح يِرَتْشَأس ٠ : َلاقف

 معت يف تشع اهتْعب ام اذإف « ةراغَملا يف يتلا تارّمْوَّجُملاو

 اديحو

 : ئاد
00 66> 2 

 كم لي ناكل) 0 وئاحلا .ىرتشاو : ةتركف دَفَتو

 0! لبمج توثاح ْنِم ُهَلاي » : َكوُقَي ناكملاب



 يل

 2 ص وُصللا سيئَرب اباب يلع نْبا ىَقَتْلا مْوَي تاَذ ينو 2 0 0 1

 لراتتل تيبلا لإ هاعذف ٠ رواجتم امم اتوتاح ناك دقو
 00 ع 00 2 2

 مله « صوُصللا سيئر َةَعْيَه ّيِسَن َذَق اباب يلع ٌناكو . ِءاَشَعلا

 ْتْكَش ةَناجْرَم نِكل . ماَّيألا نم مْوَي يف ُهآر ُهّنَأ ْرَكْذَتَي

 يفت يف تلاقر) اذلا لت هنأ ايدتع .٠ ءأ ىف

 ءاَرَش انب ُديِرُي ِهّنَأودْبَيو . لت للا اذه اَنبَرَم ْدَقَل»
 ملا عمم

 . ٠ ديِرُي ام َنْيَبو ُهَنْيَب لوخأ ْنَأ يَِبْنَيَ
 0 و

 نه نوغرفت امدنع » : 0

 «؟ َتاَضقّرلا َضْعَب ْمُكَل مد ناب يل ُدَدأَت له « ِءاِشَملا
 يا موفر

 نم َنوُعُرفَي اوُداك امو . ةّركفلاب اباب يلع 0
 اهتاصقر ضر تَعَّرْسو : هلام َتَلَخَد 0 مهُماَعَط

 . ةعيدبلا

 « نيرضالا ّلَع نقاط اهو ني تهت نو
 0 ل ل شل

 َّلَّمف كلذكو . بوكلا يف مماَرَدلا ضْعَب اباب يلع عّضوَق

 نإ ُهَدي دمق «ٍةَباَصِلا ثلا ُهْنْبا
 ءانْنَألا هذه قو . مهاردلا نم اَقْيَش هيف قأو « تركلا

 . هبايث تاّيَط يف اهوُبْحَم اًرَجْخ ةناجزم تدهاش



 ٍ ٍصوُصلّلا معَ ىلع ٌةّيبَّصلا تَّصَقْلا « قبلا

 . ِلاَحْلا يف تامف « ِهِرْدَصف ُهْندَمْغَأو «َرَجْنخْلا ُهنم

 ,؟ ةئاجرما تْلَعَف اًدام» : اًحئاص ِهدَحَقَم نِ اباب يلع بّكَوو

 كش راش ها ل كا
 كيرلا ٍراَرجب ءاج يذلا ص وُصُنلا

 ٌةَناَجْرَم ِهْقلَعَف ام َّنَأ اباب ىلع ىأَرو

 نم اندنع كرك

 كني 1 ينو َ ةعئار ٌةاَنَك كّنِإ :٠ 1 لاقت

 يبا َنوُكَي ْنأ َلَع تققاو اذ ةداَمّسلاب ُرُعْشَأ قلعَجَي ارو

 . كَل اَّجْوَر

 زنكلا حبصأو اياب لع نيا ُهَتاَجْرَم تحررت اذكهو

 نكل « هنلئاعو اباب يلع اًكْلِم صوصلتا سيئر ُثوناحو
 « َنيجاتحملاو ءارقفلا ّلَع لاومألا كلت ٌمَظعُم عّرَو اباب َّض

 , .هاّشّرلاو ةئاعّسلاو ءانّماب َكلذ َدعَب ٌعيمجلا شاعو



 3 د

 ا 7 0 تتطتتتت 0 0

 د ف 0 د
 1 دك ل اه كا مهرس 4

4 4 0 . 0-0 771 

 ا دس هنردونلل 14 انس : تفس 756 ل
42 ! 3 1 5 

 ل : ان

 1 7 2- ُ دك

 كاس روح 1 ا رز تشل 0 ل شلل

ْ 0 21 1 
 كم2 قر < كل 0 ار لا كش ا كلا

 جلس 2 0 - ١
 ل يتتتسل سمسا ةشحفع ةفششنل فشل
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 يرْخَسلا حابْضملاو نبدا ُءالَع 1

 رفح تالخر 3

 لوألا باتكلا) ٍبوُيِنِإ تاياكح 4

 (يناثلا باتكلا) ٍبوُسْيِإ تاياكح ه
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